
  

Como  o  Google  Cloud  pode  ajudar  o         
setor   público   a   adotar   a   confiança   zero   
#segurança   

Os  úl�mos  meses  foram  marcados  por  uma  série  de  grandes  ataques  ciberné�cos  aos               

sistemas  de  iden�dade  e  e-mail  de  milhares  de  organizações.  Em  face  desses  eventos,               

o  Google  Cloud  considerou  o  que  poderia  fazer  para  ajudar  os  governos  a  reduzir  o                 

risco  de  ataques  ciberné�cos.  A  resposta?  Usar  um  modelo  de  segurança  de  confiança               

zero.   

Recentemente,  par�cipamos  de  um  webinar  com  o  American  Council  for  Technology             

and  Industry  Advisory  Council  (ACT-IAC)  para  falar  do  modelo  de  confiança  zero  do               

Google  Cloud  para  a  segurança,  que  já  está  disponível  sob  demanda   aqui .  No  webinar,                

discu�mos  a  importância  para  os  governos  de  poder  contar  com  um  plano  realista  e                

viável  de  implementação  da  confiança  zero  para  combater  o  aumento  dos  ataques              

ciberné�cos,  reduzir  dras�camente  o  risco  ciberné�co  em  geral  e  ajustar-se  às             

orientações  do   NIST  e  da   NSA .  Para  muitas  organizações,  isso  pode  ser  desafiador,              

porque  a  confiança  zero  é  muito  diferente  da  abordagem  de  segurança  usada  no               

passado  e,  hoje,  o  mercado  está  repleto  de  provedores  que  usam  o  termo  “confiança                

zero”   (ou    zero   trust ),   indiscriminadamente,   para   tudo   que   se   relaciona   à   segurança.     

Para  entender  o  verdadeiro  significado  do  modelo  de  confiança  zero,  os  governos              

precisam  começar  a  se  perguntar  para  que  ele  serve.  Os  líderes  de  TI  precisam                

entender  que  a  confiança  zero  não  poderá  ser  adotada,  da  noite  para  o  dia,  em  todos                  

os  aspectos  da  estrutura  ou  das  a�vidades  relacionadas  à  TI.  Por  isso,  é  importante                

https://www.actiac.org/on-demand-webinars
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207.pdf
https://media.defense.gov/2021/Feb/25/2002588479/-1/-1/0/CSI_EMBRACING_ZT_SECURITY_MODEL_UOO115131-21.PDF


priorizar  áreas  e  implantá-la  gradualmente.  Ao  priorizar  a  implementação  do  modelo             

de  confiança  zero  em  áreas  de  a�vidade  ou  grupos  de  usuários  bem  definidos,  a                

jornada  de  implementação  do  modelo  se  tornará  menos  desafiadora  e  mais  viável.  Por               

exemplo,  as  ferramentas  de  e-mail,  comunicação  e  colaboração  legadas  se  mostraram             

susce�veis  aos  ataques  ciberné�cos  repe�das  vezes.  Como  uma  alterna�va  poderosa,            

o   Google  Workspace  oferece  uma  plataforma  completa  de  confiança  zero  para  manter              

a  segurança  dos  sistemas  de  e-mail,  comunicação  e  colaboração,  conforme  as             

orientações  de  confiança  zero  do  NIST .  Escolhendo  áreas  de  foco  diferentes  e  bem               

definidas  para  implementar  o  modelo,  fica  mais  fácil  determinar  e  acompanhar  o              

progresso   e   os   acertos.   

Veja   as   cinco   principais   conclusões   do   nosso   webinar:   

1.  O  significado  de  confiança  zero  não  está  muito  claro.  Em  poucas  palavras,  significa                

não   confiar   em   nada   e   verificar   tudo.   Na   prá�ca,   isso   significa   três   coisas:     

● A  confiança  zero  não  pressupõe  a  dependência  de  estar  conectado  à  rede  da               

empresa.  Por  isso,  os  produtos  que  você  pode  acessar  não  dependem  da  rede  à                

qual   você   está   conectado.   

● O  acesso  aos  serviços  e  dados  é  concedido  com  base  nas  informações  sobre               

você  e  seu  disposi�vo.  Para  o  Google  e  seus  produtos,  a  decisão  de  acesso  é                 

“baseada  no  contexto”  e  considera  diversas  variáveis,  como  endereço  IP,            

disposi�vo  e  comportamento  do  usuário,  sensibilidade  do  recurso  e  uma  série             

de   outros   fatores.   

● Todo   acesso   aos   serviços   deve   ser   auten�cado,   autorizado   e   criptografado.   

O  NIST  e  a  NSA  criaram  orientações  para  promover  e  apoiar  a  adoção  da                

confiança  zero  pelos  governos.  O  Departamento  de  Defesa  dos  Estados            

Unidos   pretende   publicar   orientações   sobre   confiança   zero   neste   ano.   
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2.  Em  2011,  o  Google  Cloud  foi  um  dos  primeiros  a  adotar  a  confiança  zero  em  toda  a                   

empresa.  A  ideia  era  que  os  funcionários  do  Google  pudessem  trabalhar  em  qualquer               

lugar,  a  qualquer  hora  e  em  qualquer  disposi�vo  sem  depender  de  firewall  ou  VPN.  O                 

inves�mento  do  próprio  Google  na  implementação  da  confiança  zero  para  a  força  de               

trabalho  global  aumentou  a  segurança  e  melhorou  a  colaboração,  a  produ�vidade  e  a               

inovação.  Aproveitamos  as  lições  que  aprendemos  e  as  diversas  inovações  técnicas             

que  surgiram  na  jornada  de  adoção  da  confiança  zero  para  integrar  às  soluções  que                

disponibilizamos  no  mercado,  como  o   Google  Cloud  Pla�orm ,  o   Google  Workspace             

(an�go   GSuite)   e   o    BeyondCorp   Enterprise.   

3.  Como  você  pode  adotar  a  confiança  zero  na  sua  organização?  Primeiro,  considere               

quais  sistemas  e  a�vidades  correm  mais  risco  e  podem  despertar  mais  o  interesse  dos                

criminosos.  Depois,  trace  um  plano  para  incluir  os  recursos  de  confiança  zero  em  cada                

um  dos  sistemas,  grupos  de  usuários  ou  a�vidades.  Mas,  em  vez  de  tentarem  integrar                

uma  série  de  recursos  de  segurança  separados  de  diferentes  provedores,  elas  podem              

contar  com  os  recursos  de  segurança  de  confiança  zero  de  ponta  a  ponta  integrados                

do  Google  em  plataformas  completas.  Por  exemplo,  o  GCP  é  capaz  de  oferecer  um                

ambiente  de  confiança  zero  para  as  cargas  de  trabalho  que  você  pretende  mover  para                

a  nuvem.  O  Workspace  oferece  uma  plataforma  completa  de  confiança  zero  para              

proteger  os  sistemas  de  e-mail,  comunicação  e  colaboração.  O  BeyondCorp            

Enterprise  traz  a  segurança  da  confiança  zero  e  a  capacidade  de  pra�camente  eliminar               

a   necessidade   de   VPNs   para   o   acesso   seguro   à   rede   e   às   aplicações   SaaS   da   empresa.     

4.  Os  líderes  de  segurança  da  organização  devem  conhecer  a  estratégia  e  o  roteiro  de                 

segurança  zero.  Implementar  a  confiança  zero  em  toda  a  organização  é  um  projeto  de                

longo  prazo.  Além  disso,  as  organizações  podem  adotar  medidas  importantes  para             

reduzir  o  risco  ciberné�co,  a  par�r  de  agora,  implementando  a  confiança  zero  em               

diferentes   áreas   de   alta   prioridade.     

5.  Como  deve  ser  um  bom  modelo  de  confiança  zero?  Em  constante  evolução.  A                

criação  do  modelo  de  confiança  zero  do  Google  precisou  de  um  inves�mento  interno               

de  anos.  Hoje,  esse  inves�mento  e  os  anos  de  aprendizado  permi�ram  ao  Google               

https://cloud.google.com/solutions/government
https://workspace.google.com/industries/government/
http://g.co/cloud/bce


oferecer  soluções  de  confiança  zero  completas,  fáceis  de  usar  e  com  bom              

custo-bene�cio,  adequadas  principalmente  para  as  organizações  governamentais.  O          

seu  modelo  de  confiança  zero  também  pode  evoluir,  assim  como  o  Google  evolui               

constantemente  com  os  clientes  e  o  ambiente  de  risco  existente.  O  Google  quer               

disponibilizar  o  que  aprendeu  em  sua  experiência  com  os  clientes  como  um              

instrumento   e   um   meio   de   acelerar   a   sua   estratégia   de   confiança   zero.   

Leia  mais  sobre  os  bene�cios  da  confiança  zero   aqui.  Saiba  mais  sobre  o   Google                

Workspace  e  o   BeyondCorp  Enterprise  e  como  eles  podem  ajudar  você  a  reduzir  o                

risco   ciberné�co   e   acelerar   sua    jornada   de   confiança   zero.     

Dúvidas?  Confira  esse  ó�mo  recurso  de  segurança  sobre  confiança  zero  ou  envie  um               

e-mail   para    GCPsecurity@google.com .   
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